
Organisatiestructuur Stichting Run for Joyce 
 
Als stichting zijnde hebben wij ons de afgelopen jaren met name gefocust  
op het neerzetten van een kwalitatief hoogwaardig hardloopevenement.  
Dit als middel om ondersteuning te bieden aan de gehandicapte weeskinderen  
in nood. De komende jaren hopen wij dit verder uit te bouwen zowel qua  
omvang als kwalitatief. Naast de run zijn wij als stichting vanaf begin dit jaar 
ons ook meer gaan focussen op andere activiteiten. Dit alles om nog meer  
ondersteuning te kunnen bieden in de zorg, opvang en onderwijs van de  
weeskinderen. Om dit alles op een hoog niveau te kunnen blijven doen  
hebben we een aantal ontwikkelingen doorgemaakt. 
 
Allereest zal de organisatie van de run vanaf 2017 niet geheel meer rechtstreeks vanuit het bestuur van de stichting georganiseerd 
worden. Momenteel is er een werkgroep in wording welke gedelegeerd vanuit het bestuur de organisatie van de run op zich zal nemen.  
 
Naast de aansturing van de werkgroep zal het bestuur zich meer gaan focussen op andere activiteiten. Drie zaken zijn hierbij concreet.  
- Meer bekendheid krijgen van de nood onder de gehandicapte weeskinderen in China 
- Werving en administratieve verwerking van sponsorouders voor de weeskinderen 
- Werving en begeleiding van vrijwilligers/stagiaires welke tijdelijk werkzaamheden uitvoeren in Huize Joyce in China. 
 
Tevens hebben wij het voorrecht gehad dat de afgelopen periode meerdere mensen met specifieke kwaliteiten op ons pad zijn gekomen 
die ons willen helpen bij allerlei activiteiten.  
 
De komende periode zullen wij jullie op de hoogte houden van deze mooie ontwikkelingen! 

Eerst de zomervakantie en daarna op naar de 4e editie Run for Joyce! 
 
In deze nieuwsbrief meer informatie over de run van 2016. Tevens willen wij jullie meenemen in de ontwikkelingen binnen de stichting. 
Ook willen wij jullie de sponsormogelijkheden onder de aandacht brengen en geven wij jullie een blik op onze communicatie uitingen. 
 
Wij wensen jullie allen veel leesplezier! 
 
Bestuur Stichting Run for Joyce 

Run for Joyce 2016 
 
Zoals wellicht bekend zal de Run for Joyce dit jaar in een geheel nieuwe jasje gestoken worden. Op vrijdagavond 23 september wordt 
vanaf sportpark De Heughte in Oosterwolde (gld) het hardloopevenement gehouden. Het programma ziet er als volgt uit: 
 
18:15 uur 500 m kidsrun t/m 8 jaar 
18:30 uur 1 km kidsrun t/m 12 jaar 
19:00 uur 5 km  
19:45 uur 2,5 km en 10 km 
 
De run voor de kinderen gaat over het kunstgrasveld van het sportpark.   
Het parcours voor de volwassenen heeft een lengte van 2,5 km en wordt  
afhankelijk van de afstanden één of meerdere keren gelopen. Het parcours  
heeft een uniek karakter, startend vanaf het sportpark wordt door de kern  
Oosterwolde, landgoed Morren en de omgeving gelopen. De finish van alle  
afstanden vindt plaats op het hoofdveld van het sportpark. 
 
Wij hopen hiermee voor ieder type hardloper een prachtig parcours uit te zetten. Wij zien jullie daarom allemaal graag 23 september 
deelnemen aan één van de afstanden. De inschrijving is inmiddels geopend en mogelijk via onze website. Er is nog voldoende tijd om je 
voor te bereiden dus kom in beweging voor meer gerechtigheid voor de weeskinderen! 
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Sponsormogelijkheden 
 
Bedrijven 
Zoals elk jaar zijn wij sterk afhankelijk van de bedrijven die ons financieel steunen  
bij het werk voor de weeskinderen in nood. Wij zijn daarom ook erg blij dat al  
zoveel bedrijven ook dit jaar het werk van onze stichting steunen. Al vele tientallen  
bedrijven dragen reeds een steen bij als ster-, sub-, shirtsponsor, vriend of via een  
andere wijze. Toch zijn wij ook voor dit jaar nog op zoek naar bedrijven die het  
werk van onze stichting willen steunen. Specifiek zijn wij op zoek naar een  
hoofdsponsor voor de run, maar ook andere wijze van sponsoring is welkom.  
Indien u interesse heeft kijk dan op onze website  
http://runforjoyce.nl/run/sponsoring/sponsor-worden voor meer informatie. 
 
Lopers 
Zoals elk jaar is het ook dit jaar mogelijk om als deelnemer van de run naast het inschrijfgeld een extra steentje bij te dragen aan meer 
gerechtigheid voor de weeskinderen. Elke deelnemer kan zich laten sponsoren door familie, kennissen, collega’s etc.  
Dit is zeker geen verplichting, maar bij een sponsorbedrag of extra gift bij inschrijving van minimaal 20 euro ontvangt de deelnemer als 
dank een professioneel Run for Joyce hardloopshirt.  
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Contactgegevens 
  

 Runforjoyce.nl  facebook.com/RunForJoyce/ Stichting Run for Joyce 
 
 Info@runforjoyce.nl twitter.com/run4joyce 
  
  
 KvK-nummer: 60008466  
 RSIN: 853729335 
 IBAN: NL85 RABO 0365 1768 50 
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PR & Communicatie 
 
De komende periode zal Run for Joyce in de media (Radio, TV, Kranten, Internet) en via flyers en poster steeds vaker hoorbaar en zichtbaar 
zijn. Onderstaand een indruk van de flyer en een link naar onze promofilm. 
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